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Knauf Uniflott
Шпаклівка для швів гіпсокартонних плит

Опис продукту
Knauf Uniflott – суха суміш на базі спеціальних
гіпсів, пристосована до сфери застосування
завдяки спеціальним домішкам. Згідна з PNEN13963 у сфері вимог, які в ній описані і які
мають вплив на відповідність будівельних
об’єктів основним вимогам. Має Декларацію
споживчих властивостей і Гігієнічний
сертифікат.
Упаковка:
мішок 5 кг
мішок 25 кг

Сфера застосування
Шпаклювальна
маса
Knauf
Uniflott
використовується для ручного шпаклювання
стиків:
■ гіпсокартонних плит або комбінованих
плит з кромками типу HRK (напівкруглими),
HRAK (напівкруглими стоншеними кромками),
AFK (стоншеними вирізаними) без армуючої
стрічки на кромках, покритих картоном
■ звукопоглинаючих плит Knauf (гіпсові плити
з перфорацією) вирізаних під кутом
■ для гіпсоволокнистих плит
■ плит сухої стяжки Knauf Brio
■ плит сухої стяжки Knauf Dual Flor.
Підказка
Для
шпаклювання
обрізних
кромок
гіпсокартонних
плит
необхідно
використовувати армуючу стрічку.

Властивості

■ сипкий, готова будівельна суміш
■ можливість отримання однорідної маси без
грудочок
■ висока адгезія до поверхні
■ еластичний будівельна суміш з консистенцією
густої сметани
■ особлива легкість шпаклювання
■ на базі спеціальних гіпсів (альфа-гіпс)
■ легкість шліфування за допомогою сіток
і паперів для шліфування, ручними і
механічними шліфувальними інструментами
■ швидкий набір міцності
■ швидке висихання
■ висока здатність тимчасового утримання
води
■ невелика усадка, пов’язана з висиханням
■ легкість чищення інструментів і обладнання
від свіжого будівельного розчину
■ негорючий, клас реакції на вогонь A1 згідно з
PN-EN13501-1.
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Шпаклівка для швів гіпсокартонних плит
Виконання робіт
Поверхня
Гіпсокартонні плити і сухі стяжки фірми
«Knauf» повинні бути стабільно прикріплені
до несучої конструкції (поверхні). Їхні
поверхні мусять бути сухі, чисті, шви
очищені від забруднень. Пропуски треба
попередньо
заповнити
будівельним
розчином Knauf Uniflott.
Приготування будівельного розчину
Knauf Uniflott всипати до ємності з чистою
холодною водою відразу під її поверхню
(макс. 2,5 кг до приблизно 1,2 л води).
Потім без інших додатків ретельно
вимішати за допомогою штукатурного
шпателя до отримання консистенції густої
сметани.
Обробка
Наносити щонайменше за два етапи

робіт, залежно від якості поверхні, яку
бажано отримати. Шви заповнити і
після приблизно 50 хвилин видалити
надлишок будівельного розчину. На
другому етапі робіт за допомогою шпателя
для штукатурки або широкого шпателя
утворити гладкі з’єднання зон швів з
поверхнею плит. Зашпаклювати також
головки шурупів для гіпсових плит. Не
використовувати для обробки матеріал,
що почав тужавіти. Безпосередньо після
тужавіння видалити невеликі нерівності.
Після висихання шліфувати вручну або
механічно за допомогою сітки або паперу
для шліфування. Після закінчення робіт
інструменти очистити за допомогою води.
Час обробки
Тужавіння матеріалу починається після

Технічні дані

Зберігання
Мішки зберігати у сухих умовах на
дерев’яних піддонах терміном до 9 місяців
від дати виробництва. Вміст пошкоджених
мішків треба пересипати до
інших упаковок і переробляти у першу
чергу.

Відсутність даних

Витрата / продуктивність
1 шар плити
2 шари плити
Dual Floor

приблизно 45 хвилин від всипання
матеріалу до води. Використання
забруднених ємностей і інструментів
скорочує час обробки. Не можна
використовувати матеріал, що почав
тужавіти, додавання води або додаткове
розмішування не відновлюють його
придатності до використання.
Умови обробки
Шпаклювання треба виконувати за
відсутності значних змін розмірів плит
Knauf,
спричинених
коливаннями
вологості і температури. У випадках
рідких підлогових основ шпаклювання
треба виконувати після улаштування
основи. Температура повітря і поверхні не
повинна бути нижчою від 10°C.

0.3 кг / м²
0.5 кг / м ²
0.3 кг / м ²

Форма доставки					

№ артикулу

Uniflott 5 кг (200 шт.)
Uniflott 5 кг (100 шт.)
Uniflott 5 кг (40 шт.)
Uniflott 25 кг (42 шт.)
Uniflott 25 кг (24 шт.)
Uniflott 25 кг (12 шт.)

253630
60431
583730
253631
60429
60430

Вказівки щодо безпеки і видалення відходів
Ця технічна карта описує сферу застосування матеріалу і рекомендований спосіб ведення робіт, але не може замінити професійної підготовки
виконавця. Окрім поданих рекомендацій роботу необхідно виконувати згідно із будівельними правилами і вимогами з ОП. Виробник гарантує якість
виробу, але не має впливу на умови і спосіб його використання. У випадку сумніву необхідно виконати попередні власні проби з використання. Із
появою цієї технічної карти втрачають чинність попередні.
У розумінні ст. 31 Наказ (WE) № 1907/2006 Європейського Парламенту і Ради від 18.12.2006 р., цей виріб не містить речовини, які відповідають
критеріям, які класифікують його як небезпечний, у зв’язку з чим для нього не є обов’язковим складення і дистрибуція карти характеристики.

ТОВ «Knauf»
Технічний відділ
+48 22 369 5199
www.knauf.pl
K467.pl/pol/03.17

Штукатурні системи
ТОВ «Knauf», вул. Сьвятова, 25, 02-229, Варшава
Заборонено впроваджувати технічні зміни. Чинним завжди є актуальне видання. Наша гарантія стосується лише і виключно високої якості
наших продуктів. Інформація щодо використання, витрат та виконання – це приблизні дані, які виходять з досвіду. У випадку інших
локальних умов, слід пристосуватись до них. Розміщена інформація відповідає нашому актуальному стану технічного знання. Не містить
загальноприйнятих принципів будівельної справи, технічно-будівельних правил, пов’язаних норм та інструкцій, яких слід дотримуватися
виконавцям разом із монтажним принципом.
Усі права захищені. Зміни, додатковий друк і подальша передача копії та фрагментів, у друкованій або електронній формі вимагають надання
згоди ТОВ «Knauf», вул.Сьвятова, 25, 02-229, Варшава
Конструкційні та фізичні властивості систем Knauf можна отримати у випадку, коли ми забезпечимо використання лише системних складників
Knauf або тих, які рекомендує Knauf.

